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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan dunia pendidikan di Indonesia menjadikan sekolah 

tidak hanya berfungsi sebagai media kegiatan belajar mengajar tetapi juga sebagai 

sarana peserta didik untuk mendapatkan berbagai fasilitas pendukung kegiatan 

belajar mengajar tersebut. Sekolah harus menyadari pentingnya ketersediaan 

fasilitas dan pengelolaannya secara benar karena fasilitas tersebut merupakan 

alternatif sumber belajar siswa. 

Salah satu faktor keberhasilan proses mengajar disekolah adalah berkaitan 

dengan ketersediaan sumber-sumber belajar. Secara sederhana sumber belajar 

dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

kepada siswa dalam memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar.1 Salah satu fasilitas pendukung 

sekaligus sumber belajar siswa yang wajib dimiliki sebuah sekolah adalah 

perpustakaan. Keberadaan perpustakaan disetiap sekolah menjadi penting karena 

perpustakaan berperan vital dalam menunjang kegaitan belajar mengajar 

disekolah. Selain itu, dalam framework dilembaga pendidikan, perpustakaan 

                                                             
 1 E, Mulyasa,  Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep,  Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rodaskarya, 2005), hlm, 48 
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merupakan bagian esensial yang dapat menentukan mutu dari hasil pendidikan 

tersebut. 2 

Perpustakaan sekolah  bertujuan menyerap dan menghimpun informasi, 

mewujudkan suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi, menumbuhkan 

kemampuan menikmati pengalaman imajinatif, membantu perkembangan 

kecakapan bahasa dan daya pikir, mendidik murid agar dapat menggunakan dan 

memelihara bahan pustaka secara efesien serta memberikan dasar kearah studi 

mandiri.3 

Usaha pemerintah dalam mewujudkan adanya sebuah perpustakaan sekolah 

sudah berlangsung lama, hal ini dapat dilihat dari adanya Intruksi Presiden NO 

10/1973 yang menyatakan bahwa setiap sekolah mendapat sumbangan buku 

sebanyak 100 judul per tahun dan intruksi ini berlangsung selama 4 tahun. Intruksi 

ini kemudian ditunjang dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 35 No 2. Tahun 1989 yang berbunyi: 

Setiap satuan pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar. 

Pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik bilamana para 

tenaga kependidikan maupun para peserta didik tidak didukung oleh sumber 

belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegaiatn belajar-mengajar 

yang bersangkutan, dan perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber 

belajar yang sangat penting.4 

                                                             
2 Ida Farida, et al, Informasian Liberacy Skill Dasar Pembelajaran seumur hidup, (Jakarta: 

UIN Jakata Press, 2005), hlm, 13 
3 Sulistyo Basuki,  Periodisasi Perpustakaan Indonesia, (Jakarta: PT Remaja Rodaskarya, 

1994), hlm, 56 
4 Perpustakaan Nasional RI, Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 

(Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2000),h,i 
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Kegiatan memajukan pendidikan di Indonesia telah dilakukan melalui 

peningkatan pendidikan yang telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjelaskan bahwa:  

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang  bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, sehat 

jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta 

bertanggung jawab. 

 

Tujuan pendidikan di atas dapat dicapai melalui proses pendidikan yang baik. 

Dalam pasal 1 secara tegas disebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi”. Salah satu 

bentuk layanan serta kemudahan tersebut adalah layanan perpustakaan. 

Adapun pengertian perpustakaan adalah sebuah acuan kata yang megingatkan 

kita pada sebuah tempat yang khusus digunakan untuk membaca dan meminjam 

buku. Perpustakaan Sekolah pada hakekatnya adalah sistem pengelolaan informasi 

oleh sumber daya manusia yang terdidik dalam bidang perpustakaan, 

dokumentasi,dan informasi. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan 

diperlukan gedung/tata ruang, anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.5 

Diadakannya perpustakaan sekolah adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

informasi bagi masyarakat di lingkungan sekolah yang bersangkutan, khususnya 

para guru dan murid, ia berperan sebagai media dan sarana untuk menunjang 

                                                             
5Lasa Hs,  Manajeman Perpustakaan Sekolah,  (Yogyakarta:Pinus Book Publisher,2007), 

hlm, 12   
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kegiatan proses belajar mengajar (PBM) di tingkat sekolah. Oleh karena itu ia 

merupakan bagian integral dari program penyelenggaraan pendidikan tingkat 

sekolah. 6 

Jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar peran perpustakaan 

diharapakan dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan tersebut salah satunya 

adalah menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa. 

Perpustakaan juga berperan turut menyumbangkan berbagai ilmu dan informasi 

yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktifitas pengguna serta 

meningkatkan kualitas dan pengajaran. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang 

memerintahkan agar manusia senantiasa membaca ayat tersebut yang berbunyi:7 

     

      

    

     

      

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu 

yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam, 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahinya. 

 

Ayat ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa ilmu pengetahuan itu penting 

dalam kehidupan manusia. Allah memerintahkan agar manusia membaca sebelum 

memerintahkan melakukan pekerjaan dan ibadah yang lain. Ayat ini juga 

                                                             
6Pawit M.Yusuf,Yaya Suhender, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 

(Bnadung:Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm, 1-2 
7 Al-Qur’an dan Terjemahnya., (Semarang: Cv Asy Syifa), hlm,251 
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menunjukkan karunia Allah kepada manusia, sebab ia dapat menemukan 

kemampuan belajar bahasa. Tambahan lagi, manusia juga dapat mempelajari baca 

tulis, ilmu pengetahuan, keterampilan yang beragam, petunjuk dan keimanan, serta 

hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia sebelum diajarkan kepadanya.8  

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan 

dan menyimpan bahan-bahan pustaka saja, tetapi dengan adanya perpustakaan 

sekolah diharapkan murid-murid secara lambat laun memliki kesenangan dalam 

membaca karena hal ini merupakan alat yang fundamental untuk belajar, baik 

disekolah maupun diluar sekolah. 

Dari observasi awal yang peneliti lakukan, MI NU Al-Anwar Raman Agung  

telah memiliki gedung atau ruang perpustakaan, letaknya strategis dan ruangannya 

cukup nyaman, buku-buku yang tersedia cukup banyak jumlahnya dan beraneka 

ragam judulnya, namun tata kerja pengelolaannya belum mampu menunjukkan 

hubungan antara bidang kerja yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak jelas 

kedudukannya wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, petugas 

perpustakaan bukan lulusan dari ilmu pustaka, petugas tersebut merangkap sebagai 

petugas TU, sistem layanan perpustakaan masih manual. Sekolah jarang sekali 

melakukan pengevaluasian tentang kegiatan perpustakaan, dari segi pengadaan, 

pengelolaan, dan pelayanan. 

Secara umum penyelenggaraan kegiatan perpustakaan sekolah di MI NU Al-

Anwar Raman Agung belum sepenuhnya mendukung kegiatan pendidikan. 

                                                             
8Bukhari Umar, ”Hadits Tarbawi”, (Jakarta:Imprint Bumi Aksara,2012), hlm, 7 
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Bahkan masih saja ada pihak otoritas yang belum menyadari akan pentingnya 

perpustakaan, padahal perpustakaan merupakan sarana pendukung yang berperan 

sebagai salah satu motor penggerak dalam pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum, serta dapat menumbuh kembangkan kebiasaan membaca siswa. Hal ini 

menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang 

kegiatan penyelenggaraan perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman Agung. 

Permasalahan di atas menarik minat peneliti untuk meneliti program 

penyelenggaraan kegiatan perpustakaan selama ini dengan Buku Pedoman 

Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dan Permasalahan-permasalahan yang ada 

sehingga dapat menghasilkan suatu solusi yang nantinya akan bermanfaat dalam 

perkembangan perpustakaan sekolah kedepannya. Untuk itu peneliti mengambil 

subjek penelitian. 

“Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman 

Agung Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur “. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ada beberapa masalah yang 

teridentifikasi meliputi: 

a. Petugas perpustakaan adalah seorang staff TU 

b. Sistem pelayanan perpustakaan yang masih manual. 
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c. Ada beberapa pihak otoritas yang belum mengetahui pentingnya 

perpustakaan 

d. Pihak sekolah jarang sekali melakukan pengevaluasian tentang  

pengadaan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas kepermasalahan lain yang 

terkait dengan penelitan ini, maka penulis membatasi permasalahan yaitu 

Penyelenggaraan Kegiatan Perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman Agung 

Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah dan identifikasi masalah yang telah ditentukan 

oleh penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana penyelenggaraan kegiatan perpustakaan di MI NU Al-Anwar 

Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur? 

b. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penyelenggaraan 

kegiatan perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman Agung Kecamatan 

Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan kegiatan perpustakaan telah 

mengarah kepada pedoman penyelenggaraan perpustakaan 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pada saat 

penyelenggaraan kegiatan perpustakaan sekolah yang diteliti 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Secara Praktis 

a) Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan bahwa penyelenggaraan kegiatan 

perpustakaan sekolah sangat penting karena perpustakaan sekolah 

sentra informasi dan sumber belajar bagi peserta didik dan proses 

kegiatan belajar mengajar. 

b) Bagi guru 

Sebagai bahan masukan bahwa perpustakaan sekolah bermanfaat 

untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengembangkan dan 

mengaktualisasikan proses belajar mengajar yang semakin kompetitif 

c) Bagi siswa 

Sebagai bahan masukan bahwa perpustakaan sekolah dapat dijadikan 

tempat rekreasi untuk menambah wawasan, dan membudidayakan 

kebiasaan membaca. 

d) Bagi peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 

pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 
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e) Bagi peneliti lain 

Memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

lebih mendalam mengenai evaluasi penyelenggaraan kegiatan 

perpustakaan 

2) Secara Teoritis 

Perpustakaan-perpustakaan Sekolah, baik perpustakaan Sekolah yang 

diteliti maupun perpustakaan disekolah lain, agar dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk studi banding dan pelajaran dalam 

memperbaiki pengelolaan perpustakaan. 

D. Tinjauan Pustaka 

Pertama, Rifi Trisnalati (2004). Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah  

Palembang dalam skripsi yang berjudul “keefektifitasan pengelolaan perpustakaan 

dengan hubungannya terhadap minat baca” dapat disimpulkan, bahwa semakin 

baik pengelolaan perpustakaan maka akan semakin tinggi pula minat baca 

pengunjung.9 Dari tinjauan di atas ada persamaan dengan penelitian yang akan 

saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang minat baca siswa sedangkan  

perbedaanya yaitu penelitian diatas membahas tentang keefektifitasan pengelolaan 

perpustakaan sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penyelenggaraan 

kegiatan perpustakaan. 

                                                             
9 Rifi Transnalita, Efektifitas Sistem Pengelolaan Perpustakaan Masjid Agung Palembang 

dan Pengaruhnya terhadap minat baca warga 19 Ilir palembang, (palembang Fakultas Tarbiyah IAIN 

Raden Fatah, 2004), t,d 
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Kedua, Supermina (2009). Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang 

dalam skripsinya yang berjudul “Penyelenggaraan perpustakaan sebagai sumber 

belajar di MIN Suka Cinta Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat “yang 

menjelaskan bahwa perpustakaan adalah unit kerja dari suatu badan atau lembaga 

tertentu yang mengelola bahan pustaka yang diatur secara sistematis menurut 

aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh setiap 

pemakainya.10Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya 

lakukan adalah sama-sama membahas tentang penyelenggaraan perpustakaan 

disekolah dasar. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas perpustakaan 

sebagai sumber belajar. sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah yang 

berhubungan minat baca siswa. 

Ketiga, Winandari (2009). Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dalam 

skripsinya yang berjudul yang berjudul “Pengaruh Penyelenggaraan 

Perpustakaan Terhadap Kinerja Puastakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa: kinerja pustakawan 

terhadap fasilitas perpustakaan tergolong baik.11Persamaan penelitian di atas 

dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang 

penyelenggaraan perpustakaan disekolah dasar. Sedangkan perbedaannya yaitu 

                                                             
10 Supermina, “Penyelenggaraan perpustakaan sebagai sumber belajar di MIN Suka Cinta 

Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat”  (Palembang: perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan keguruan 

UIN Raden Fatah. 2009) t,d 
11 Winandari  “Pengaruh Penyelenggaraan Perpustakaan Terhadap Kinerja Puastakawan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”sripsi ilmu perpustakaan.(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 

digilip.uin-suka.ac.id/5410/11 november 2015. 
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penelitian diatas terhadap Kinerja Pustakawan. Sedangkan penelitian yang akan 

saya lakukan adalah dalam meningkatkan minat baca siswa. 

Keempat, Aria Hermawan (2011). UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang 

berjudul “Pengaruh Perpustakaan keliling badan perpustakaan daerah kabupaten 

bantul terhadap minat baca siswa SD Muhammadiyah”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran peran perpustakaan keliling terhadap pembinaan minat 

baca siswa termasuk kategori sangat baik terbukti dengan Grand Mean sebesar 

3,36. Untuk kondisi minat baca siswa di SD nilai korelasi yang diperoleh adalah 

sebesar 0.681 sehingga pada taraf signifikan 1% r tebal sebesar 0,213. Nilai 

koefesien korelasi bernilai cukup positif berarti semakin banyak perpustakaan 

keliling datang akan semakin tinggi pula minat baca.12Persamaan penelitian di atas 

dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang 

minat baca. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas pengaruh 

perpustakaan keliling . Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah 

evaluasi penyelenggaraan kegatan perpustakaan. 

Kelima, Hikmah Irfaniah.(2008).UIN Syarif Hidayatullah skripsi yang 

berjudul “Evaluasi Pengelolaan Perpustakaan Di Empat Sekolah Dasar Negeri 

Percontohan DKI Jakarta (SDNP Komplek IKIP Rawamangun, SDNP Sunter 

Agung 12 Pagi, SDNP Pasanggrahan 10 Pagi, SDNP Kebon Jeruk 10 Pagi, SDN 

kebun jeruk 11 pagi)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDNP 

                                                             
12 Aria Hermawan  “Pengaruh Perpustakaan keliling badan perpustakaan daerah kabupaten 

bantul terhadap minat baca siswa SD Muhammadiyah”, skripsi ilmu perpustakaan, digilip.uin-

suka.ac.id/5410/12 Desember 2015. 
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Komplek IKIP Rawamangun, SDNP Sunter Agung 12 Pagi, SDNP Pasanggrahan 

10 Pagi, SDNP Kebon Jeruk 10 Pagi, SDN kebun jeruk 11 pagi lebih banyak yang 

tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan SDM, pengelolaan lebih banyak yang 

sesuai dengan pengelolaan pelayanan.13 Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang evaluasi 

perpustakkaan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas pengelolaan 

perpustakaan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah minat baca. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah uraian singkat tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian, untuk menjawab pertanyaan dalam pembuatan skripsi. 

1. Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan menurut Bafadal adalah suatu unit kerja dari suatu badan 

atau lembaga tertentu yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku 

maupun (non book material) yang diatur secara sistematis menurut aturan 

tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh setiap 

pemakainya. 14 

Perpustakaan sekolah pada hakikatnya adalah sistem pengelolaan 

informasi oleh sumber daya manusia yang terdidik dalam bidang 

perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Dalam pengelolaan dan 

                                                             
13 Hikmah Irfaniah” Evaluasi Pengelolaan Perpustakaan Di Empat Sekolah Dasar Negeri 

Percontohan DKI Jakarta (SDNP Komplek IKIP Rawamangun, SDNP Sunter Agung 12 Pagi, SDNP 

Pasanggrahan 10 Pagi, SDNP Kebon Jeruk 10 Pagi, SDN kebun jeruk 11 pagi)”. (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah) digilip.uin-suka.ac.id/5420/7 Desember 2015. 
14Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,2015),hlm, 4  
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pemanfaatan perpustakaan diperlukan gedung/ tata ruang anggaran,sarana dan 

prasarana yang memadai.15 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang melayani para siswa, 

guru, dan karyawan dari suatu sekolah tertentu. Perpustakaan sekolah 

didirikan untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah, yaitu pendidikan dan 

pengajaran seperti digariskan dalam kurikulum sekolah. (Tri 

Septiyanto,2003).16 

Perpustakaan dibagi menjadi dua yaitu perabotan dan peralatan. 

Perabotan dimaknai sebagai perlengkapan fisik yang diperlukan didalam 

perpustakaan sebagai penunjang fungsi perpustakaan sedangkan peralatan 

yaitu benda yang digunakan dalam menunjang kegiatan administrasi 

perpustakaan dan layanan perpustakaan. Dalam teori ini disebutkan bahwa 

perabotan dimaknai sebagai penunjang fungsi perpustakaan, sedangkan fungsi 

perpustakaan bagi siswa merupakan tempat dalam mencari informasi dengan 

membaca. 17 

Perpustakaan sekolah dasar merupakan salah satu jenis perpustakaan 

sekolah yang diselenggarakan dilingkungan sekolah dasar.  Penyelenggaraan 

perpustakaan sekolah dasar harus mampu merealisasikan dan ikut 

mewujudkan tujuan penyelenggaraan sekolah dasar melalui penyediaan dan 

                                                             
15Lasa Hs, Op.Cit., hlm, 13  
16 Rahayuningsih,F,  Pengelolaan Perpustakaan,  (Yogyakarta: Candi Gebang Permai Blok 

R/6, 2007), hlm, 6 
17 Achmad, dkk.,  Layanan Cinta Perwujudan Layanan Prima Perpustakaan, (Jakarta: Sagung 

Seto,2012,) hlm.11 



 

14 
 

pemanfaatan bahan pustaka yang disediakan serta melalui kegiatan-kegiatan 

lain yang bersangkutan.18 

F. Defenisi  Operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan dari variabel yang telah peneliti 

temukan di dalam pembahasannya yaitu variabel bebas dari variabel terikat. Untuk 

menghindari kesalahpahaman yang terjadi antara peneliti dengan pembaca dalam 

memahami proposal ini, peneliti akan menjelaskan istilah yang mendasar pada 

proposal ini sebagai berikut: 

Perpustakaan adalah sarana penting yang disediakan oleh sekolah untuk 

menunjang program belajar mengajar. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah 

bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi 

dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat 

membantu siswa dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar 

mengajar.  

Perpustakaan sekolah adalah unit kerja suatu sekolah yang mengelola 

kumpulan bahan pustaka, baik yang berupa buku-buku maupun bukan buku yang 

diatur secara sistematis menurut sistem tertentu di dalam suatu ruang sehingga 

dapat digunakan oleh murid, guru dan karyawan sekolah lainnya dalam proses 

belajar mengajar. 

 

 

                                                             
18Yaya Suhender,”Cara Mengelola Perpustakaan Dasar”(Serang:PrenadaMedia,2013),hlm 4-5  
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G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambar yang lebih detail 

mengenai suatu gejala atau fenomena, tujuan dari penelitian deskriptif adalah: 

menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat 

kategori atau pola.19 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang dihimpun adalah data kualitatif, yakni prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif seperti ucapan, informasi, dokumen atau arsip 

mengenai pokok penelitian.  Data kualitatif yaitu data yang berbentuk deskriptif 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka.  

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah berkaitan dengan persoalan 

penelitian, terutama yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan:  

1) Sumber data primer, yaitu yang didapat langsung dari sumbernya. Data 

primer penelitian ini didapat melalui observasi,  yaitu pengamatan 

langsung yang dilakukan dilapangan untuk mengetahui secara langsung 

keadaan objek penelitian yang sebenarnya, dan wawancara yaitu 

                                                             
19 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Janah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006),hlm,42 
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mengadakan tanya jawab secara langsung. Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh penjelasan-penjelasan langsung mengenai data-data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pihak perpustakaan 

sekolah. 

2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapat secara tidak 

langsung atau melalui peratara. Data sekunder penelitian ini didapat 

melalui arsip kepegawaian sekolah, dokemntasi yang berkaitan dengan 

objek yang diteliti. 

3. Informan Penelitian 

Informan adalah seseorang yang bertindak sebagai pembantu peneliti, 

atau yang menjadi anggota kelompok yang diteliti.20 Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, petugas perpustakaan, 

serta siswa-siswi MI NU Al-Anwar Raman Agung . 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. 

a. Observasi yaitu untuk mengetahui keadaan objek secara langsung serta 

keadaan wilayah, letak geografis, keadaan sarana dan prasarana 

perpustakaan di MI NU Al-Anwar Raman Agung  

b. Wawancara adalah dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 

pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Wawancara 

                                                             
20 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 136 
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dilakukan Kepala Sekolah yang berperan sebagai penanggung jawab 

pelaksana penyelenggara perpustakaan. Wawancara juga akan 

diajukan kepada petugas perpustakaan untuk memperoleh data 

mengenai kegiatan diperpustakaan seperti pengadaan pengelolaan dan 

pelayanan. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai siswa untuk 

memperoleh informasi tambahan mengenai pelaksaaan kegiataan 

perpustakaan dan minat baca siswa. 

c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data atau informasi 

dengan membaca dokumentasi atau arsip-arsip tentang objek 

penelitian dalam hal ini perpustakaan. Dan dokumen ini digunakan 

untuk lebih memperkuat atau melengkapi data yang telah diperoleh 

dari wawancara yang ada disekolah MI NU Al-Anwar raman Agung. 

5. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara dekriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif adalah menguraikan, menggambarkan, menyajikan dan 

menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas jelasnya. 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan sepanjang penelitian berlangsung, 

dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono sebagai 

berikut 21 yang mengemukakan bahwa analisis data penelitian terdiri dari tiga 

                                                             
21Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung:Alfabeta,2014), 

hlm. 247 
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jalur kegiatan bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

1) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Hasil wawancara ditranskip dan kemudian dibuat 

reduksi sesuai dengan kata-kata kunci dan gagasan yang terdapat dari hasil 

wawancara. Hasil reduksi dijadikan panduan untuk mengevaluasi apakah 

penyelenggaraan kegiatan perpustakaan beradasarkan jawaban narasumber 

sesuai atau tidak sesuai dengan pedoman. 

2) Penyajian Data 

Setelah reduksi data, yang dilakukan peneliti adalah penyajian data. 

Penyajian data atau display merupakan pendeskripsian sekumpulan 

informasi tersusun dari hasil reduksi data. Menyajikan data dalam bentuk 

teks naratif, dari penyajian data ini memberikan kemungkinan pada peneliti 

untuk menarik kesimpulan. 

3) Verification/Penarikan Kesimpulan 

Pada proses akhir analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verivikasi. Kesimpulan yang dikemukakan harus didukung dengan bukti-

bukti yang valid dan konsisten yang bisa menjawab permasalahan penelitian. 

Penetapan sesuai atau tidak sesuainya penyelenggaraan disesuaikan 

dengan  pernyataan yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan 
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Perpustakaan Sekolah. Kesesuaian terjadi apabila perpustakaan memenuhi 

semua kriteria dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan 

Sekolah, atau perpustakaan telah memenuhi salah satu atau semua kriteria 

yang ditentukan Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. 

H. Sistematika Pembahasan   

Sebagai langkah penjabaran lebih lanjut dalam penelitian ini, peneliti 

merencanakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, kerangka teori, 

definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II KAJIAN TEORI 

  Bab ini membahas tentang pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip, dan 

ruang lingkup dari evaluasi. Serta pengertian penyelenggaraan 

kegiatan perpustkaan, pengertian minat baca siswa. 

BAB III  KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN  

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan perpustakaan di 

MI NU Al-Anwar Raman Agung.  
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BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan bab khusus menganalisa data, serta akan menjawab 

dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, serta saran-saran yang 

berhubungan dengan diperolehnya kesimpulan penulis tersebut 

 

 

 

 

 


